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ترجمه:دکترمهدیناظمیاردکانی 
J.A. Zvetina

تأثیر حسابداری بر قوانین

مشارکتهای مدنی )تضامنی( و شرکتهای سهامی

حقوقدانها و حســابداران مطالب زیادی درباره تأثیر حســابداری بر قوانین و تأثیر قوانین بر حســابداری نگاشــته اند. به اعتقاد 
صاحب نظران هر دو حرفه، این تأثیر دوطرفه بوده و اهمیت درخورتوجهی داشته است. به نظر می رسد این مسئله بسیار عجیب 
اســت که خود حســابداران تالش می کنند تا مســائل حوزه  قوانینتجاری1 را که در آزمون حسابداررسمی (CPA) مطرح 

می شوند، حذف کنند. دلیل این موضوع، در یکی از گزارشهای جدید کمیتهارزیابی2 بیان شده است:
“هدف این آزمونها ســنجش توانایی حل مسائل قوانین تجاری نیســت؛ بلکه این آزمونها نشان می دهند آیا داوطلبان با مسائل 

قوانین تجاری که جزء جدایی ناپذیر معامله های تجاری و حسابرسِی آنها هستند، آشنایی دارند یا خیر؟ 3” 
استادان حوزه حقوق تجارت هم با این سیاست مخالفند؛ اما خود حسابداران قبول دارند که اگر درباره قوانین تجارت، آموزش 
نبینند، شــناخت مســائل قوانین تجارت در معامله های تجاری، غیرممکن خواهد بود؛ مگر آن که دانشجویان حسابداری درباره 
مسائل قانونی اطالع کسب کنند و با فرایند استدالل قانونی مورد استفاده در راهکارها، آشنا شوند. این که حسابداران لزوم آشنایی 
دانشــجویان حســابداری با تمام موضوعهای قوانین تجاری را می پذیرند و همچنان بر آن پافشــاری می کنند، تحسین برانگیز 

است4. 
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اما نکتــه نگران کننده تر، تأثیر برخی از گزارشــهای مربوط 
به آموزش رشته کســب وکار بر برنامه آموزشی دانشکده های 
 .(Finberg, Pierson & Cook, 1959) کســب وکار است
تعــدادی از حامیان اصالح برنامه آموزشــی بــا عنوان جبهه

نوین5، دو رویکرد را پیش بینی کرده اند. 

رویکــرد اول، بازنگــری و ترکیــب چنــد موضــوع اصلی 
حسابداری در یک دوره حســابداری ترکیبی6 است و رویکرد 
دوم، حــذف قوانین تجارت و جایگزیــن کردن این دوره ها در 
برنامه آموزشی تنظیم مقررات و کنترل دولتی کسب وکار است. 
تا پایان این هزاره، در آزمون حســابدار رسمی تعداد کمی از 
دروس حسابداری وجود دارد و حجم زیادی از پرسشها مربوط 
به آمار، بازاریابــی، علوم رفتاری و کنترل دولتی کســب وکار 
خواهــد بود. ممکن اســت در آینده روزی فرا رســد که برای 
تبدیل شــدن به حسابدار رســمی، این موارد در آزمون رشته 

حسابداری مطرح شوند.
 برنامه آموزشــی جدید با ادعاهای پرطمطراقش درباره 
رویکــردی فراگیرتــر، به احتمال، تعریــف البرتهوبارد 
(Elbert Hubbard) از حســابداران معمولی را از اذهان 

 ،(Wise,1960) عمومی پاک خواهد کرد. به اعتقاد هوبارد
بیشــتر حســابداران “افرادی خشــک، منفعــل و مبهم با 
چشــمانی شــبیه به ماهی کاد هســتند که احساس، شور و 

شوق یا حس شوخ طبعی ندارند.” 
با توجه به چهره جدیدی که حامیان اصالحات در این حوزه 
ترســیم کرده اند، انتظار می رود کــه بازرگانان آینده اطالعات 
گســترده ای درباره علوم انســانی و هنرهای آزاد داشته باشند 
و در عیــن حــال، در تمــام حوزه های تخصصــی صاحبنظر 
شوند. این که چنین شــخصی در چند حوزه متخصص شود، 
به طور کامل پذیرفتنی اســت؛ اما معلوم نیست که این فرد در 
حرفه مخصوص به خود، اســتاد خواهد شــد یا خیر؟ بارزوم 
(Barzum,1959) بــا محکــوم کــردن رویکرد آموزشــی 

جدید )به دلیــل تأکید بیش از حد بــر فرایندهای به اصطالح 
مردم ســاالرانه جدید در آموزش(، در کتابش با عنوان سرای
تفکر7 به صورت هدفمنــد و مؤکد، به خطرها و محدودیتهای 

ذاتی این روشها اشاره می کند:
“امــا ترغیب افــراد بــه اظهارنظــر کنترل نشــده )همانند 
کالســهای »مطالعات اجتماعی« کــه در آنها همه می توانند 
راجع به تصمیمهای دیوان عالی بحث کنند( موجب تشویق 
تفکر نمی شــود، بلکه پیش داوری ها درباره تفکر را تقویت 
می کند؛ زیرا در این حالت، هر شــخصی ممکن است تصور 

کند که حق اظهارنظر دارد.” 

حسابداران

استادان

قانونگذارانوافرادیمانندآنها

بهطورمعمول

تأثیرمتقابلحسابداریوحقوق

رانادیدهمیگیرند

بامعرفیرویکردجدید

حسابدارانمیتوانندقوانینرا

بهنفعمقاصدحسابداریو

تفسیرهایشانتغییردهند
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حامیان اصالح برنامه آموزشی مدعی  هستند که قوانین 
تجارت به اشــتباه و تنهــا در قالب فهرســتی از قوانین در 
نظر گرفته شــده اند.سنتلوک (St. Luke) در جمله ای 
انتقادی می گوید: “نفرین بر همه شما وکال.” در این بخش با 
توضیح ادعای مطرح شده درباره وضعیت نامناسب تدریس 
رشــته حقوق، می توان جمله سنت لوک را با این نقل قول 
از حضرت مســیح جایگزین کرد که فرمود: “بگذارید افراد 
بی گناه اولین ســنگ را پرتاب کنند.” اســتادان رشته های 
مالی، بازاریابی، مدیریت، علوم سیاســی، اقتصاد و حتی 
جامعه شناســی، ادعا دارند که در تدریــس قوانین تجارت 
هم تخصص دارند. به احتمــال، یکی از دالیل انتقادهای 
مطرح شــده درباره تدریس قوانین تجارت مربوط به کمبود 
اســتادان شایسته در رشــته حقوق است و همین موضوع، 
رؤسای برخی از دانشکده ها را مجبور کرده است تا استادان 
دیگر رشته ها را بدون دانش حقوقی و آشنایی با ظرافتهای 
این حوزه یا شناخت تکامل تاریخی آن، به خدمت بگیرند؛ 
اینطور نیســت؟ در دانشگاه هایی که خوشبختانه به فراوانی 
استاد حقوق یافت می شــود و همه آنها از فرصت آموزش 
آزاد برخوردار بوده اند، این رشته به طور عمومی به تدریس 
مجموعه قوانین محدود نمی گردد؛ بلکه با شناخت و درک 
کافی از ارتباط حقوق با فلســفه، تاریخ، حکومت، اقتصاد، 
جامعه شناســی و اخالق، تدریس می شود و در تمامی این 
موارد، نقش اساسی آن در قالب یکی از ابزار مهم مدیریت 
عدالت در راستای دســتیابی به هدفهای حکمرانی خوب، 

در نظر گرفته می شود.
البتــه نمی توان چشــم را بر ضرورت ایجــاد اصالحات 
بســت و حتی باید تأکید کرد که به جای پافشــاری بیش از 
حــد بر رویکــرد کارکردی، باید رویکــردیمفهومی8 را 
برای تدریس حقوق پیش گرفت. اما مفاهیم اصلی قوانین 
تجارت را تنها می توان به شــکلی سختگیرانه، واقع بینانه و 
ســنتی به بازرگانان آینده آمــوزش داد. حق قانونی و حق 
تصرف، تنظیــم دارایی، قانون نبــود مالکیت مادام العمر، 
تقســیم ســود و مازاد در قوانین تجارت، مفاهیمی به طور 
کامل قانونی دارند )که به طور الزامی ثابت نیســتند( و آنها 

را تنها می توان به شیوه وکال آموزش داد.

هرچند ممکن است در مورد محتوای مناسب برنامه های 
آموزشــی دانشــکده کســب وکار برای پــرورش بازرگانان 
چندُبعدی و ماهر اختالف نظر داشته باشیم، اما این اعتقاد 
هست که همه ما در مورد محدودیت زمانی که این کار طی 
آن باید انجام شود، توافق داریم. چگونه می توان درسهای 
اصلی قوانین تجارت را در نه یا حتی شش ساعت گنجاند؟ 
آیــا می توان این کار را در درس دولتوکسبوکار9 انجام 

داد؟ 
برخی از گروه های حســابداری از این موضوع گالیه دارند 
که مدرسان حقوق تجارت به دلیل گنجاندن حجم عظیمی از 
مطالب در دروس خود، به طور سطحی از قوانین مشارکتهای 
مدنی )تضامنی( و شــرکتهای ســهامی عبــور می کنند؛ در 
حالــی که ایــن دو موضوع جــزو موضوعهایی  هســتند که 
بیشترین تأثیر را در حســابداری داشته اند. گروه های حقوق 
و حسابداری دانشگاهلویوال(Loyola University) در 
شیکاگو، جلسه مشــترکی را برگزار کرده اند تا مشخص شود 
بــرای صرفه جویی در زمان ارزشــمند تدریس، کدام یک از 
مطالب تکراری را می توان حذف کرد. این جلسه ها به درک 
مشترک و شــناخت بهتر مســائل هر دو حرفه، کمک کرده 

است.
براســاس مطالب مطرح  شــده، باید تا کنون متوجه شــده 
باشــید که بحث مربوط به موضوع یادشــده شخص را دچار 
سردرگمی می کند و به لحاظ منطقی و برای جلوگیری از هدر 
رفتن وقت، باید یکی از ســه رویکرد مربــوط به موضوع را 

بپذیریم. 
رویکرد اول، شــتاب حســابداران در به کارگیری قانون بود 
که احتمال دارد مدیران آموزشــی چنین نظری داشته باشند؛ 
رویکــرد دوم، تغییرهایی اســت کــه حســابداری در عرض 
بیست وپنج ســال گذشــته در قوانین مشــارکت و شرکتهای 
ســهامی ایجاد کرده اســت؛ و رویکرد ســوم، این اســت که 
گروه های حسابداری و حقوق تجارت، چگونه می توانند برای 
جلوگیــری از ارائه مطالب تکراری، برخی از حوزه های قوانین 
مشــارکتهای مدنی )تضامنی( و شرکتهای ســهامی را ادغام 
کنند. پیشــتر درباره رویکرد ســوم، توضیح داده شد. درباره 
رویکرد دوم نیز توضیحات خالصه ای شامل تأثیر حسابداری 
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بر قوانین مشــارکتهای مدنی )تضامنی( و شرکتهای سهامی، 
ارائه خواهد شد.

حسابداران، استادان، قانون گذاران و افرادی مانند آنها به طور 
معمول تأثیر متقابل حســابداری و حقوق را نادیده می گیرند. با 
معرفــی رویکرد جدید، حســابداران می توانند قوانین را به نفع 
مقاصد حســابداری و تفسیرهایشــان تغییر دهنــد. این کار در 
عمل به هیچ وجه قانونی به نظر نمی رســد؛ اما بیشتر دادگاه ها 
معتقدند که وقتی شــکایتها به هر دو حرفه حقوق و حسابداری 
مربوط می شود، می توان از یک رویه ثابت در پرونده ها استفاده 

.(Field,1956) کرد
رابطــه موجــود بیــن حســابداری و حقوق تــا حدی 
نامشــخص اســت؛ زیرا هر یک از این رشــته ها میدان 
عمل خاص خود را دارند و فعاالن یکی از عرصه ها، وارد 
عرصه دیگر نشــده اند )در واقع، در بســیاری از موارد از 
این کار منع شــده اند(. این موضوع نیز اختالف نظرهای 
بارزی بین حســابداران و حقوقدانهــا در مورد حوزه های 
 .(Griswold,1955) صالحیت آنها ایجاد کرده اســت
در آموزشهایی که به فعاالن عرصه حقوقی ارائه می شود، 
زمان اندکی به حســابداری اختصاص دارد )و حتی شاید 
زمانی صرف آن نشــود(. همچنین در آموزشهایی که به 
حســابداران ارائه می شود، رشــته حقوق به طور معمول 
موضوعی مستقل شناخته می شود. حاال دیگر مشخص 
اســت که رشــته حقوق بر حســابداری تأثیر می گذارد و 

 .(McCreedie,1956) برعکس
در حال حاضر، مشــارکت مدنــی )تضامنی( به طور عمومی 
به عنوان یک شخصیت حقوقی در شــیوه حسابداری مطلوب 
شناخته می شــود (Smith & Roberson,1958). دادگاه ها 
این رویکرد را پذیرفته اند؛ اما براســاس شــاخه حقوقی مربوط 
و به لحاظ قانونی، مشــارکت مدنی ممکن است یک شخصیت 
حقوقی تلقی شــود یا نشود. مشــارکت مدنی در رشته حقوق 
همچنان به معنای مجموعه ای از افراد است. مسئولیت قانونی 
)به جای خود مشــارکت مدنی( به طور معمول بــر عهده افراد 
حاضر در مشارکت است؛ اما بر اساس فرایندهای کاری جدید، 
ماده ای قانونی مطرح شده است مبنی بر این که مشارکت مدنی 
بــه چند دلیل باید یک شــخصیت قانونی قلمداد شــود؛ برای 

نمونــه، وقتی شــکایتی از مشــارکت مدنی انجام می شــود و 
نمی توان نام شرکا را اعالم کرد. 

در حــوزه حســابداری، حســابرس نه تنهــا به دلیــل 
دســتیابی به نتایج دقیق حســابداری، بلکه به دلیل تأثیر 
قوانین بر خود حســابداری، باید از مفاهیم خاص قانونی 
اطالع داشــته باشــد. اصل تبدیلعادالنه10 که در مورد 
مشارکتهای تضامنی کاربرد دارد، برای حسابداران دارای 
اهمیت است. همچنین در مشارکتهای تضامنی که دارایی 
اصلــی آن حقوق تضامنی اســت و مرگ یکی از شــرکا 
موجب فسخ آن شده باشد، آگاهی حسابدار از این موضوع 
ضرورت دارد (Smith & Roberson,1958). موضوع 
تقدمبنــدیداراییها11 سالهاســت که در حســابداری 
مشــارکتهای تضامنی کاربرد دارد و آشنایی حسابداران با 

آن مهم است.
 ایــن اصــل به معنای رویکــرد قانــون در مقابــل توزیع 
عادالنه داراییهای فردی و مشــارکتی بین افراد و بستانکاران 
)اعتباردهندگان( مشــارکت اســت. تعیین ارزش ســرقفلی 
کســب وکارها همیشه از مسائل دشــوار بوده است. قانون نیز 
به روشــنی بیان می کند هنگامی که یکی از شــرکا به اشــتباه 
موجب فســخ )قرارداد( مشــارکت شــده و شــرکت براساس 
قانونمشارکتهایهمشــکل12، به فعالیت خود ادامه داده 
باشد، شریک برکنارشــده )در مقابل شرکایش و تمام افرادی 
که مدعی منافعشان در شــراکت هستند(، حق دریافت مقدار 
ســهم خود از مشــارکت را خواهد داشــت. این مقدار منهای 
خسارتهایی اســت که به دلیل فسخ مشارکت بر شرکا تحمیل 
 شــده اســت و پس از تأیید، به صورت نقدی بــه او پرداخت 

می شود.
 در روش دیگر، این مبلغ به شکل وجوهی پرداخت می شود 
که پشــتوانه آن اوراق قرضه مورد تأیید دادگاه اســت و از تمام 
بدهیهای فعلی شــراکت معاف اســت13. امــا در تعیین ارزش 
سهم شریک، ارزش »سرقفلی« کسب وکار نباید در نظر گرفته 
شود. این موضوع به مسائل فعلی حسابداری مربوط می شود، 
اما مسئله ای قابل حل است. براساس آنچه تا کنون بیان شده 
اســت، به راحتی می توان اثبــات کرد که تأثیر حســابداری بر 
قوانین مشــارکتهای مدنی به اندازه تأثیر آن بر قوانین تجارت 
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نبوده است. حســابداری به طور قطع بر قوانین تأثیرگذار بوده 
اســت؛ اما قوانیــن نیز بــه جهت گیری و هدایت شــیوه های 
حســابداری کمک کرده اند و بر آن تأثیر گذاشته اند. به عبارت 
دقیق تــر، می توان گفــت که این دو حرفــه مکمل یکدیگرند 

 .(Miller,1958)

همانطور که پیشتر اشــاره شد، بیشترین تأثیر حسابداری 
در حوزه قوانین شــرکتهای ســهامی بوده است. گستره این 
تأثیرگذاری بر فعالیت شــرکتها آنقدر وسیع بوده است که در 
محدوده این مقالــه کوتاه نمی توان دربــاره تمام آنها بحث 
کرد و فقط برخی از آنها به طور ســطحی بررســی می شوند. 
بنابر شــواهد، حســابداری، مقررات گذاری برای شرکتها و 
توزیع ســود شرکتها، ارتباط بســیار نزدیکی با هم دارند؛ در 
نتیجه، درک متقابل حقوقدانها و حسابداران ضروری به نظر 

می رسد. 
با تأسف، بیشتر حقوقدانها به سختی می توانند شرایط، مفاهیم 

.(Callaghan,1946) و سیاستهای حسابداران را درک کنند
عبارتهای »سرمایه سهام«، »ســرمایه اسمی«، »سهام«، 
»مــازاد« و »ســود« به طــور معمــول و دقیــق در قوانیــن و 
اظهارنظرهــای قضایی به کار گرفته نمی شــوند. تأثیر اصول 
جدید حســابداری تا حد زیــادی درقانونتجارتنمونه14 
نمایان شــده است. باید توجه داشت که امروزه سود تقسیمی 
به طــور معمول به سود15 محدود نمی شــود. مازاد16 باید در 
ترازنامه مشــخص شود. در قوانین و اظهارنظرهای قضایی، 
هرگونه ارزش مازاد نســبت به ســرمایه قانونی به اشــتباه با 
این عبارتها توصیف می شــود. امروزه، مازاد باید براســاس 
اطالعات مناســب و تفســیر درســت ترازنامه تعیین شــود. 
 ،(Sydney I. Simon,1956) ســیدنیآی ســایمون
استادیار دانشــگاهراتجرز(Rutgers University)، در 

یکی از مقاله هایش بیان می کند:
“دادگاه ها ســالها قبل با حســابداران توافق کرده اند که انواع 
اقــالم و نه تنهــا عایدیها را در مازاد در نظــر بگیرند. دیوان 
عالــی امریکا طبقه بندی عمومی حســابداری در مورد مازاد 
به عایدیها و ســرمایه و تجدید ارزیابی را می پذیرد و به طور 
مشــخص اعالم می کند که مــازاد، می تواند شــامل »مازاد 
پرداخت شده« )وقتی ســهام با قیمتی باالتر از قیمت اسمی 
منتشــر می شــود(، مازاد کسب شــده )وقتی که کل مازاد، 
حاصل ســود توزیع نشــده باشــد( یا شــامل مواردی مانند 
افزایش ارزشگذاری دیگر داراییها در اثر تجدید ارزشگذاری 
اموال ثابت شرکت باشد. اما در یکی از آرای مخالف در یکی 
از پرونده های ایالت کالیفرنیا، رویکرد متفاوتی اتخاذ شــده 

درحوزهحسابداری

حسابرسنهتنهابهدلیل

دستیابیبهنتایجدقیقحسابداری

بلکهبهدلیل

تأثیرقوانینبر

خودحسابداری

بایدازمفاهیمخاصقانون

اطالعداشتهباشد
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اســت که طبق آن، تجدید ارزشــگذاری داراییها جزو مازاد 
سرمایه در نظر گرفته شده است.”

در مــورد مســائلی مانند ارزشــگذاری، اســتهالک و 
استهالک ناشــی از کاهش منابع طبیعی )تهیشدن17(، 
قانون به طور ضمنی مفهوم شــیوه حسابداری مطلوب را 

می پذیرد.
 پروفســور بیکر (Baker)، در این اظهارنظر از حقوقدانها 
انتقــاد می   کند:“بخواهیم یا نخواهیم، حســابداران در تدوین 
قوانیــن ما نقــش دارند؛ در مورد مســائل تقســیم ســود که 
ارزش گذاری موجودیها جزئی از آن اســت، قضات به احتمال 
به این نتیجه رســیده اند که )حتی در نبود قوانینی مانند بخش 
702 قانون پنسیلوانیا( موضوع باید با شیوه حسابداری مطلوب 
حل شــود. اگر پرونده به طور کامل مشــخص باشــد، با ارائه 
شــواهد مبتنی بر پژوهشهای حســابداری و گواهی و شهادت 
حسابداران، می توان براســاس اقدامها و اظهارات حسابداران 
شاهد تصمیم گیری کرد ... با این که  شیوه حسابداری مطلوب 
به طور یکنواخت رعایت نمی شود، اما کافی به نظر می رسد.” 

اما در نهایت، باید توجه داشت که تصمیم نهایی را دادگاه ها 
خواهند گرفت و وقتی مســئله جنبه کامــاًل قانونی دارد، برای 
دستیابی به هدف قانونی، باید از قانون پیروی کنند؛ به خصوص 
وقتی اختالفهایی در اظهارنظرهای حسابداری دیده می شود.

در حــال حاضــر، تعداد زیــادی از قوانین فدرال شــروع 
بــه اســتفاده از رویکردهــای جدیدتر حســابداری و ترویج 
این روشــها کرده اند. هدف بســیاری از این قوانین، تحقق 
اهــداف مقررات و کنترل بهتر اســت. در حوزه شــرکتهای 
خدمات همگانی، قوانیــن کمیسیونتجارتبینایالتی18 
و کمیســیونفدرالانرژی19 و بســیاری دیگر از قوانین، 
اختیارهــای درخورتوجهی در مورد حســابداری شــرکتهای 
خدمات همگانی و ارزش گذاری داراییهای دریافتی، اعمال 
می کنند. کریپکــه (Kripke) در مقاله »مطالعه ای موردی 
در زمینه رابطه حقوق، حســابداری و حسابهای  همشکل«، 

چنین بیان می کند:
“تصمیمهــای اخیر دیــوان عالــی در پرونده شــرکت هوپ
(Hope Natural Gas) و پرونده شــرکت  نچرالگــس 
 ،(Northwestern Electic)نورثوســترنالکتریــک

بیش از پیش نمایانگر میزان تأثیرگذاری مفاهیم حســابداری 
بر مســائل مقررات گذاری مالی اســت. پرونده نورث وسترن 
الکتریک مهــر تأییدی بر نتایج تصمیمهای قبلی دیوان عالی 
است. براســاس این نتایج، تأثیر نظام  حسابداری تجویزی بر 
قانونی بودن سود تقســیمی، ارتباطی با در نظر گرفتن روایی 
آن نظام ندارد؛ این نظام، مانع از ثبت حســابهای دیگر برای 
سایر مقاصد نمی شــود. همچنین، مانع از اظهارنظر مؤسسه 
حســابداری در مــورد اختالف ارزش اموال و ســهام با ارزش 
ثبت شده در حسابها نمی شود. در پرونده شرکت هوپ نچرال 

درکبهتروظیفهحسابدار

رویکرداودرمقابلمسائلحسابداریو

نحوهاستفادهمدیرانارشداز

نتایجفعالیتاو

بهاستادانحقوقتجارتامکانمیدهدتا

برایگرفتنتصمیمهایمهم

مرزبینرشتههایحقوقوحسابداریرا

برایدانشجویانخودمشخصکنند
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گــس، کمیســیون تنظیم مقــررات از قانون تعییــن نرخ پایه 
براســاس »ارزش منصفانه« )کــه در پروندهاسمیتوآمس 
(Smyth vs. Ames) اعالم شــده بود(، معاف شد. به طور 
قطع، اگــر تأثیر احتمالــی دیدگاه های اعالم شــده در آرای 
 (Jackson and مخالف قاضی جکســونوفرانکفورتر
(Frankfurter )در پرونده هوپ نچرال گس( بر سیاســت 
دولتی تنظیــم مقررات صنعت گاز طبیعی نبود، کمیســیون 
تنظیــم مقرراِت شــرکتهای خدمــات همگانی، اســتاندارد 
»سرمایه گذاری محتاطانه« برای تعیین نرخ پایه را )که سالها 
پیش قاضی برندیس از آن حمایت کرده بود( نمی پذیرفت.”
براســاس قانون اوراق بهادار ســال 1933 و برخی دیگر از 
قوانینی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار تدوین کرده است، 
اختیار تعیین شــکل و محتوای صورتهای مالی که ثبت آنها و 
نیز روشهای مورد اســتفاده به همراه ارزیابی داراییها و بدهیها 
الزامی اســت، از طریق قوانین و مقررات اعطا شــده اســت. 
کریپکه در یکــی دیگر از مقاله های خود که در نشــریه یلال
ریویو (Yale law Review) منتشر شده است، به دلیل این 

موضوع اشاره می کند:
“براســاس قوانین ایالتی و فدرال اوراق بهادار، حسابدار 
در عمل ملزم اســت که از سرمایه گذاران بالقوه در مقابل 
مؤسسان، پذیره نویسان و سرمایه گذاران موجود حمایت 
کنــد و امنیت ســرمایه گذاران موجــود را در مقابل افراد 
داخل شــرکتها حفظ کند .... کمیســیون بورس و اوراق 
بهادار برای حمایت از ســرمایه گذاران، تشویق به تدوین 
اســتاندارد و اصالح رویه های حســابداری کرده اســت 
.... تجویــز نظامهای حســابداری همشــکل، یکی از 
متداول ترین ابزار مقررات گذاری در حوزه کنترل عمومی 

سازمانهاست.”
الزامهای حســابداری کمیســیون بــورس و اوراق بهادار که 
در مقــررات، دســتورعملها، تصمیمها و مجموعه انتشــارات 
حسابداری آن مطرح شده است، همچنان یکی از عوامل مؤثر 
در ترویج افشــای صادقانه شناخته می شود. این رویکرد جدید 
در حســابداری، تأثیر زیادی در ارتقای ســطح استانداردهای 
حســابداری صورت مالی شــرکتها و گزارشــهای ارائه شده به 

سهامداران داشته است.

اما در واقع، مقدار ســود موجود برای تقســیم براســاس 
مقررات حسابداری ارزش گذاری و اقالم کسرشده، محاسبه 
می شود. البته اختالف نظر درباره این مقررات همچنان ادامه 
دارد. برای اطمینان بخشــی به بستانکاران )اعتباردهندگان( 
و ســرمایه گذاران، باید چند مرجع شناخته شده وجود داشته 
باشد تا استانداردهای حســابداری تأییدشده را تدوین کنند. 
تنهــا در این حالت اســت که موضع مســتقل حســابداران 
رسمی در مقابل فشــار مدیران شرکتها، تقویت خواهد شد. 
در اینجاست که رشــته های حقوق و حسابداری با هم زمینه 

مشترکی دارند.
جالب اینجاســت که در برخی از حوزه ها، عبارتهای مورد 
استفاده حســابداران برای مقاصد حســابداری با عبارتهای 
مورد اســتفاده حقوقدانها و تعاریف آنهــا در قوانین، متفاوت 
 .(Accounting Research Bullethin,1957) اســت
کمیته رویه های حســابداری انجمن حســابداران امریکا در 
شماره 48 خبرنامه پژوهشهای حسابداری در ژانویه 1957، 
مجموعــه ای از بیانیه ها را بــا عنوان »ترکیبهــای تجاری« 
منتشــر کرده اســت. طبق بند دوم بیانیه این کمیته، به جای 
آن که تمایز بیــن روش خرید و اتحاد منافع در عنوان معامله 
براساس شکل قانونی آن مانند »ادغام« یا »تلفیق«، یا تعداد 
شــرکتهای ادغام یا باقیمانده پیدا شود، باید آن را در شرایط 

وابسته به آن پیدا کرد. 
ساموئلآرساپینزا (Samuel R. Sapienza,1961)، در 
مقاله ای با عنوان »تمایز بین روش خرید و اتحاد منافع« می نویسد: 
“تصمیم گیری درباره روش اتحاد منافع یا خرید نباید بر این اساس 
باشد که تنها بابت داراییها یا ســهام، سهامی مبادله شده است یا 
طی فرایندی، شرکتهای جدیدی با انواع مختلف ترکیبهای جدید 
پدید آمده اند.” تعاریف ادغام و تلفیق برای حقوقدانها به طور کامل 
مشخص به نظر می رسد؛ اما شیوه های حسابداری، این تعاریف را 

برای حقوقدانها کمی دشوارتر ساخته است20. 
توضیحــات پروفســور ســاپینزا )1961( به خوبــی تأثیر 
احتمالی این شیوه های حسابداری بر قوانین تجارت را نشان 

می دهد:
“بــا توجه به بحــث یادشــده، تردیدی وجود نــدارد که 
خبرنامه شــماره 48، حداقل در برخی از موارد، تفسیری 

بازگشتبه
ارزیابیریسک
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آزادانه ارائه کرده اســت. این مقالــه، موضوعهای زیر را 
مطرح می کند:

1- اهمیت عامل اندازه نســبی )چه بر حسب خالص داراییها یا 
منافع سهامداران( در تصمیم گیری درباره کاربرد روش خرید یا 

اتحاد منافع، به تدریج کمتر شده است؛
2- در تصمیم گیــری بــرای انتخاب بیــن روش خرید یا اتحاد 
منافع، شــرکت باید عواملی غیر از ثبات مدیریت یا نگهداشت 
بیشــتر کارکنان کلیــدی را در نظــر گیرد؛ زیرا در بســیاری از 
مواردی که روش »خرید« انتخاب می شــود، مدیران و کارکنان 

کلیدی سر کارشان باقی می مانند؛
3- به نظر می رسد اجتناب از ثبت دفتری مبالغ مازاد درخورتوجه 
)که ممکن اســت به داراییهای ثابت یا در نظر گرفتن ســرمایه 
به عنــوان داراییهای نامشــهود مرتبط باشــد(، در کنار کاهش 
خالص ســود پس از کســر مالیات، دلیل اصلی برای برگزیدن 

روش خرید یا اتحاد منافع برای یک ترکیب تجاری باشد؛ و
4- وجود عنوانهای مختلف در تفسیر خبرنامه شماره 48، باعث 
خدشه دار شدن شفافیت آن شده است؛ در نتیجه، بازنگرِی آن 

ضروری به نظر می رسد.” 
درک بهتر وظیفه  حســابدار، رویکرد او در مقابل مسائل 
حسابداری و نحوه اســتفاده مدیران ارشد از نتایج فعالیت 
او، به استادان حقوق تجارت امکان می دهد تا برای گرفتن 
تصمیمهای مهم، مرز بین رشته های حقوق و حسابداری 
را برای دانشــجویان خود مشــخص کنند. این درگیریها، 
منجر به اختالف این دو حرفه شــده اســت. به طور قطع، 
نوشــتن پیش نویس اسناد قانونی و تفسیر آنها به تخصص 
قانونــی نیاز دارد؛ امــا ارائه صحیح اطالعــات ترازنامه و 
تفسیر آنها، تا حد زیادی وابسته به فعالیت حسابدار است. 
اســتادان حقوق برای مشــخص کردن حوزه های فعالیت 
مجاز حقوقدانها و حســابدارها، می توانند اقدامهای زیادی 
انجام بدهند که در این صورت، درک بهتری از توضیحات 
درست پروفســورماگرودر (Magruder) خواهیم داشت 

:(Morton, 1955)

“نقــش جدید حســابداران، شناســایی نظام ســود و زیان 
ماست؛ نقشی که با نقش قبلی شــان بسیار متفاوت است. 
در حوزه هــای نزدیک به هم که احتمــال بروز اختالف در 

آنها وجود دارد، هــر دو حرفه باید به حوزه ای جدید، یعنی 
به کســب وکار کمک کنند. همانند مسابقه دوی سه پایی که 
در آن پای دو نفر به یکدیگر بســته می شــود، موفقیت یا 
شکســت یک طرف وابســته به موفقیت یا شکست طرف 

دیگر است.”
در خاتمه، توضیحات ابتدایی را باید تکرار کرد؛ یعنی تضعیف 
یکی از این دو رشــته در طراحی برنامه آموزشی دانشکده های 
کســب وکار، لطمه بزرگی به آموزش بازرگانان آینده در امریکا 

خواهد زد. 

پانوشتها:
1- Commercial Law
2- Appraisal Committee

3- صفحه 9 گزارش کمیسیون ارزیابی آزمون حسابدار رسمی
4- همان مرجع، صفحه 8، 9 و 10

5- New Frontier
6- Ersatz
7- House of Intellect
8- Conceptual Approach
9- Government and Business
10- Equitable Conversion
مکتب »تبدیل عادالنه« به این معنی است که اگر شخصی قراردادی را امضا 
کند که طبق آن ملکی در آینده به او فروخته شــود، وی حق مالکیت عادالنه 

نسبت به ملک خواهد داشت.
11- Marshalling of Assets
12- Uniform Partnership Act

13- تبصره 38، بند (b)2 و (c) از قانون شراکت همگن.
14- The Model Business Corporation Act
15- Profit
16- Surplus
17- Depletion
18- Interestate Commerce Commission
19- Federal Power Commission
20- تبصره های 64،63،62،61  و 65 در ارتباط با ادغام و اتحاد را در قوانین 

ایالت ایلینویز اسمیت- هارد مشاهده کنید.
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